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KoRus-Øst – www.rus-ost.no

• Underlagt Helsedirektoratet. 

• Ett av sju regionale kompetansesenter innen rusfeltet.

• Utvikle rusforebyggende tiltak i kommunene.

• Ansvar for Hedmark, Oppland, Viken (Akershus og Østfold)

• Pengespill og problematisk spilleatferd som nasjonalt 
ansvarsområde. 



Temaområder

FORELDRE OG VENNER
•Relasjoner mellom foreldre og barn
•Familieøkonomi
•Vennenettverk

SKOLE OG FRAMTID
•Skoletrivsel og lekser
•Skulking
•Syn på framtida

FRITID
•Organisert fritid
•Uteorientert fritid og shopping
•Mediebruk

HELSE OG TRIVSEL
•Psykisk helse
•Fysisk aktivitet
•Trivsel og mobbing

TOBAKK OG RUS
•Bruk av tobakk og alkohol
•Illegale rusmidler
•Alkohol blant venner/foreldre og tilgjengelighet

RISIKOATFERD OG VOLD
•Lovbrudd
•Kontakt med politiet
•Slåssing, vold og trusler om vold

Helheten i ungdoms liv

Ungdomstid

- Venner

- Trivsel

Familie

FritidSkole



Temaer for presentasjonen

1. Generelle funn fra Kongsvinger

2. Hurtig kartlegging og handling (HKH)

3. Selvskading

4. Rusmidler

5. Psykisk helse

6. Veien videre



Standardrapport svarfordeling

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

Tidspunkt: Uke 9 - 13 

Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn

Antall elever: 497 

Antall svar: 438

Svarprosent: 88 %

Ungdataundersøkelsen 2020 i 
Kongsvinger kommune

Foto: Skjalg Bøhmer 

Vold



Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med foreldrene 
dine? Prosent i Kongsvinger kommune og nasjonalt
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Hvor fornøyd er du med skolen du går på? Prosent i 
Kongsvinger kommune og nasjonalt
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Prosentandel gutter og jenter som er litt eller helt enig i ulike 
utsagn om hvordan de har det på skolen
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Jeg trives på skolen

Lærerne mine bryr seg om meg

Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen

Jeg kjeder meg på skolen

Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen

Gutter Jenter



Tidstrend i Kongsvinger kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som er 

fornøyd med skolen de går på

56
53

66

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Prosentandel som har brukt følgende helsetjenester i 
løpet av det siste året. Kongsvinger kommune og 

nasjonalt
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Helsesykepleier på skolen

Helsestasjon for ungdom

Psykolog

Kongsvinger kommune Norge



Tidstrend i Kongsvinger kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som blir 

mobbet minst hver 14. dag
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Mobbing

Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?

Antall svar 428



Hurtig kartlegging og handling

• En egen metode for hurtig kartlegging av problemer

• Karlegging av eksisterende tilbud og tjenester på tvers av 

ansvarsområder

• Produktet er en rapport med forslag til nye tiltak 

• Avtale mellom Kongsvinger kommune, Regionalt 

ressurssenter om vold traumatisk stress og 

selvmordsforebygging (RVTS) og KoRus-Øst

• Vi er rådgivere og bidragsytere

• Temaet er: Selvskading og rus



Selvskading 1 (Landet, Kongsvinger etter årstrinn 2020)
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18,8 %

19,6 %
18,1 % 18,6 %

15,3 %

13,0 %

8. TRINN 9. TRINN 10. TRINN VG1 VG2 VG3

Har du i løpet av de siste 12 mnd skadet deg selv med vilje en eller flere ganger, uten at du 
ønsket å dø? (Ja, en eller flere ganger)

Kongsvinger Landet



Selvskading 1

20,20%

18,80%

KONGSVINGER U-SKOLE LANDET U-SKOLE

Har du i løpet av de siste 12 mnd skadet deg selv med vilje en eller flere ganger, 
uten at du ønsket å dø? (Ja, en eller flere ganger) 2020



Selvskading 1
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0,0 %

17,8 %
18,8 %
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Har du noen gang forsøkt å skade deg selv? (ja)

Kongsvinger Landet



Selvskading 1

28,7%

24,4%

20,5% 20,2% 20,2% 19,8%
18,7%

16,6%

5,9%

HOLE SULA OPPDAL KONGSVINGER STRANDA RINGERIKE TØNSBERG ÅLESUND SKJÅK

Har du i løpet av de siste 12 mnd skadet deg selv med vilje en eller flere ganger, 
uten at du ønsket å dø?



Selvskading 1

10,2 %
11,1 %

27,8 %
25,8 %

KONGSVINGER LANDET

Har du i løpet av de siste 12 mnd skadet deg selv med vilje en eller flere ganger, uten at du 
ønsket å dø? 2020. U-trinn

Gutter Jenter



Selvskading 2 (Landet, Kongsvinger etter årstrinn 2020)
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23,3 %

8. TRINN 9. TRINN 10. TRINN VG1 VG2 VG3

Har du i løpet av de siste 12 mnd tenkt på å ta ditt eget liv en eller flere ganger? (ja, en eller 
flere ganger)

Kongsvinger Landet



Selvskading 2

31,40%

26,60%

KONGSVINGER U-SKOLE LANDET U-SKOLE

Har i løpet av de siste 12 mnd tenkt på å ta sitt eget liv en eller flere ganger 2020



Selvskading 2
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SULA HOLE KONGSVINGER OPPDAL TØNSBERG STRANDA ÅLESUND RINGERIKE SKJÅK

Har du i løpet av de siste 12 mnd tenkt på å ta ditt eget liv en eller flere ganger?



Selvskading 2

21,8 %

18,7 %

38,9 %

33,6 %

KONGSVINGER LANDET

Har du i løpet av de siste 12 mnd tenkt på å ta ditt eget liv en eller flere ganger? 2020. U-trinn

Gutter Jenter



Selvskading 3 (Landet, Kongsvinger ette årstrinn 2020)
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6,0 % 6,2 % 6,2 %

3,8 %

8. TRINN 9. TRINN 10. TRINN VG1 VG2 VG3

Har du i løpet av de siste 12 mnd forsøkt å ta ditt eget liv en eller fler ganger? (Ja, en eller 
flere ganger)

Kongsvinger Landet



Selvskading 3

6,80%

5,50%

KONGSVINGER U-SKOLE LANDET U-SKOLE

Har løpet av de siste 12 mnd forsøkt å ta sitt eget liv en eller fler ganger 2020



Selvskading 3
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Har du noen gang forsøkt å ta ditt eget liv? (ja)

Kongsvinger Landet



Selvskading 3

9,4%
8,9%

6,8%

5,6%

5,0% 5,0% 4,8%
4,5%

HOLE SULA KONGSVINGER TØNSBERG STRANDA OPPDAL ÅLESUND RINGERIKE

Har du i løpet av de siste 12 mnd forsøkt å ta ditt eget liv en eller fler ganger?



Selvskading 3

3,6 % 3,5 %

9,2 %

7,0 %

KONGSVINGER LANDET

Har du i løpet av de siste 12 mnd forsøkt å ta ditt eget liv en eller fler ganger? 2020. U-trinn

Gutter Jenter



Selvskading 4 (Landet, Kongsvinger etter årstrinn 2020)

28,6 %

37,7 % 38,3 %
42,6 %

56,3 %

71,4 %

66,7%

50,0%

36,4%

8. TRINN 9. TRINN 10. TRINN VG1 VG2 VG3

Andel som har bedt om hjelp etter at de forsøkte å ta ditt eget liv? (svart ja på spm om 
selvmordsforsøk)

Landet Kongsvinger



Selvskading 4

46,20%
44,00% 42,90%

35,60%
33,30%

30,80% 30,00%

KONGSVINGER RINGERIKE SULA ÅLESUND HOLE TØNSBERG OPPDAL

Andel som har bedt om hjelp etter forsøk å ta ditt eget liv? (Ja)



Selvskading 4

- Flest ba om hjelp fra venner, eller en voksen i familien 

eller en voksen på skolen

- 50 % er svært fornøyd eller litt fornøyd med hjelpen de 

fikk 



Oppsummering - selvskading

• Kongsvinger skårer i underkant av landet de 4 variablene 

• Et bekymringsfylt antall sier at de har tenkt på å ta sitt 

eget liv (ca 35 %. 8. og 9. trinn)

• Et bekymringsfylt antall sier at de har forsøkt å ta sitt 

eget liv en eller flere ganger (ca 10% på 8. og 9. tr)

• Mange ber om hjelp i (venner, en voksen i fam/skole)

• Jenter i Kongsvinger skårer dårligere enn gutter



Noen generelle kjennetegn på en selvskader

• Kjennetegn kan bidra til en enklere oppfølging

• Faller ofte under «radaren» i det kommunale hjelpeapparatet

• Kaotiske, overveldende negative følelser

• Redusert evne til å snakke om egne følelser

• Redusert evne til selvtrøst/beroligelse

• Har dårlige rollemodeller for mestring av følelser

• Stor tilgang på modeller for selvskading

• Problematiske reaksjoner fra andre på egne følelser

• Traumatiske erfaringer – uhåndterlig smerte

• Begrenset tilgang på voksne/venner som er gode til å snakke om det 

vanskelige



Den som skader seg trenger…
• å bli sett

• hjelp til å finne ord for egne følelser

• nye mestrings-/overlevelsesstrategier

• hjelp til å hjelpe seg selv

• erfaringer med at andre metoder fungerer og gir økt mestringstillit

• ved mistanke: ha en lav terskel for å spørre



Om selvmord

• Komplisert krisetilstand, der en ikke får dekket 

grunnleggende psykologiske behov

• Kartlegging av utsatte: 

– Psykisk tilstand

– Observasjon av atferd

– Aktuell livssituasjon/belastninger



Rusmidler - Alkohol
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25,0 %
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8. TRINN 9. TRINN 10. TRINN VG1 VG2 VG3

Har drukket så mye alkohol at jeg har følt meg beruset en eller flere ganger siste 12 mnd. 
2020.

Norge Kongsvinger



Rusmidler - Alkohol
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Har drukket så mye alkohol at jeg har følt meg beruset en eller flere ganger siste 12 mnd.

Kongsvinger u-skole Landet u-skole



Rusmidler – Cannabis (marihuana og hasj)
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8. TRINN 9. TRINN 10. TRINN VG1 VG2 VG3

Brukt cannabis en eller flere ganger siste 12 mnd

Norge Kongsvinger



Rusmidler - Cannabis
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2015 2018 2020

Brukt cannabis en eller flere ganger siste 12 mnd. 

Kongsvinger u-skole Landet u-skole



Rusmidler - Cannabis
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8. TRINN 9. TRINN 10. TRINN VG1 VG2 VG3

Brukt canabis mer enn 6 ganger siste 12 mnd

Norge Kongsvinger



Rusmidler – andre narkotiske stoffer 
(extacy, amfetamin, kokain, heroin og piller mm)
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Har du brukt andre narkotiske stoffer en eller flere ganger siste 12 mnd

Norge Kongsvinger



Rusmidler – Andre narkotiske stoffer

3,50%

2,60%

KONGSVINGER U-SKOLE LANDET U-SKOLE

Har du brukt andre narkotiske stoffer en eller flere ganger siste 12 mnd. 2020



Rusmidler

- Det er en signifikant korrelasjon mellom bruk av cannabis og 

selvbilde og selvskading

- Lite alkoholforbruk og en svak nedgang i bruk (Utsett!?)

- Økning i bruk av cannabis fra 2015 til 2020 (vgs)

- Relativt mange storbrukere av cannabis

- Høyt forbruk av andre narkotiske stoffer 

- Flere gutter enn jenter oppgir at de bruker Cannabis

- Sammenheng mellom foreldres grensesetting og alkoholforbruk 

(Utsett! er implementert i Kongsvinger på u-trinn)



Noen kjennetegn på en cannabis bruker
• Mistrives på skolen

• Dårlig forhold til lærerne

• Føler at de ikke passer inn på skolen

• Gruer seg til å gå på skolen

• Sterk sammenheng mellom skulking og bruk av cannabis

• Gjør nesten aldri lekser

• De svarer at foreldrene ikke pleier å vite hvor de er

• Foreldrene kjenner ikke vennene deres

• De begår flere regelbrudd (nasking, slåssing, hærverk, tagging mm)

• Er mer utsatt for mobbing, utfrysing og plaging

• De utsetter også andre for det sammen



Psykisk helse

7,30%
6,40%

17,20%

11,50%

KONGSVINGER LANDET

Hatt søvnproblemer - veldig mye plaget. 2020. u-trinn

1 Gutter 2 Jenter



Psykisk helse

6,80%

4,90%

17,90%

13,30%

KONGSVINGER LANDET

Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert - veldig mye plaget. 2020. u-
trinn

1 Gutter 2 Jenter



Psykisk helse

10,70%

7,90%

28,30%

23,20%

KONGSVINGER LANDET

Bekymret deg for mye om ting - veldig mye plaget. 2020 u-trinn

1 Gutter 2 Jenter



Psykisk helse

7,90%

5,20%

18,80%

12,40%

KONGSVINGER LANDET

Følt deg ensom - veldig mye plaget. 2020 u-trinn

1 Gutter 2 Jenter



Psykisk helse – tidstrend
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Hatt søvnproblemer - veldig mye plaget. U-trinn

Kongsvinger Landet



Psykisk helse – tidstrend

10,00%

13,30% 13,50%

8,10%

10,00%
9,40%

2015 2018 2020

Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert - veldig mye plaget. U-trinn

Kongsvinger Landet



Psykisk helse – tidstrend
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Bekymret deg for mye om ting - veldig mye plaget. U-trinn 

Kongsvinger Landet



Psykisk helse – tidstrend

7,50%
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9,80%
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2015 2018 2020

Følte deg ensom - veldig mye plaget. U-trinn

Kongsvinger Landet



Psykisk helse
• Samlet sett skårer Kongsvinger under snittet for landet.

• Jenter er generelt mer plaget enn gutter. Både i Kongsvinger og i landet

• Størst forskjell mellom jenter i Kongsvinger og landet når det gjelder:

– Søvnproblemer

– Bekymret seg om ting

– Følt seg ensom

• Gutter i Kongsvinger skiller seg relativt lite fra landet.

• Andelen som er mye plaget øker for begge kjønn gjennom ungdomsårene 

(landet)

• Andelen som er plaget øker til og med vg1 og så blir det mer stabilt

• Utvikling i Kongsvinger viser en stabilisering/en liten bedring (ikke søvn og 

ensomhet)



Videre plan

• 01.10.20: Informasjon i kommunestyret v/KoRus-Øst med 

mulighet for spørsmål.

• Avtale mellom Kongsvinger kommune, Regionalt 

ressurssenter om vold traumatisk stress og 

selvmordsforebygging (RVTS) og KoRus-Øst

• Målgruppen ungdom i alderen 13 til 19 år

• Sluttproduktet blir en rapport med forslag til 

forskningsbaserte og kunnskapsbaserte tiltak


